
Or.VI.0062-148/10             Kłobuck, dnia 22 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 148/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 18 czerwca 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Bardziński Jerzy  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
 
 
Wykaz spraw 148 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 147 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14.06.2010r. 
Ref. Starosta  

  

 
3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego 

Ref. Tomasz Wałęga 
Naczelnik Wydz. Or 

 



3.2. w sprawie przekazania skargi Pana Marka Sroki do właściwego organu 
Ref. Tomasz Wałęga 
Naczelnik Wydz. Or 

 

3.3. w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku do właściwego 
organu                        Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 
 

3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 
Ref. Wicestarosta 

 
3.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

Ref. Małgorzata Szymanek 
Dyrektor PUP 

 

3.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłobucku             Ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR 
 

3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku  
Ref. Mariusz Pyrkosz 

Z-ca Dyrektora Domu Dziecka 

 
3.8. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku za 2009 rok                Ref. Skarbnik 
 
3.9. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok           Ref. Skarbnik 
 

 
4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok           Ref. Skarbnik 
4.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok              Ref. Skarbnik 

 
4.3. w sprawie nie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności gruntowej nieruchomości w 

Kłobucku przy ul. 3 Maja 33                      Ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydziału GKN 
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4.4. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Kamyku przy ul. Reymonta (temat 
uzupełniony zgodnie z ustaleniami z 145 posiedzenia Zarządu w dnia 27.05.2010) 

Ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydziału GKN 

 
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy 

ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą                             Ref. Tomasz Karwat 
Kierownik Oddziału AG 

 

4.6. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Karolina Lizurej)                Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 

4.7. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Iwona Biernacka)                Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 

4.8. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Patryk Dziubek)                Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 

4.9. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Marcin Cibor)                Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 

 
 

5. Prośba Rady Pedagogicznej ZS w Waleńczowie o zatwierdzenie w arkuszu organizacyjnym na ½ 
etatu pedagoga szkolnego (temat uzupełniony zgodnie z ustaleniami z 145 posiedzenia Zarządu w 
dnia 27.05.2010)                        Ref. Elżbieta Kotowska 

Wydział EKZ 
 

6. Prośba Zarządu OSP Biała o dofinansowanie zakupu urządzenia hydraulicznego firmy HOLMATRO 
Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca zwiększenia etatów celem utworzenia komórki 
zajmującej się kontrolami                Ref. Małgorzata Szymanek 

Dyrektor PUP 
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8. Podwyżki w PUP i PCPR              Ref. Skarbnik 
 
9. Wniosek Komisji Porządku Publicznego o wydesygnowanie środków na zakup pomp szlamowych do 

usuwania skutków powodzi               Ref. Skarbnik 
 

10. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
problemowej gospodarki finansowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku 
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                     Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 

11. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
problemowej gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za okres od 
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                                Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 

12. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
problemowej gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku za okres od 1 stycznia 
2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                                            Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 

 
13. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pani Renaty Pasieki prowadzącej działalność gospodarczą pod 
nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców ROBEX” we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sportowej 33 w 
zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Ref. Wicestarosta  
 
14. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pani Agnieszki Kozak prowadzącej działalność gospodarczą pod 
nazwą „PPUH A-K” w Czarnej Wsi przy ul. Słonecznej 83 w zakresie prawidłowości wykonywania 
krajowego transportu drogowego rzeczy.                           Ref. Wicestarosta  
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15. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej wobec Pana Andrzeja Owczarka prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą „Sprzedaż Artykułów Wielobranżowych – Materiały Budowlane” w Czarnej Wsi przy ul. 
Szkolnej 7 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 
Ref. Wicestarosta  

 
16. Sprawy różne. 

 
 
Ustalenia 148 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18.06.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 148 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 147/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 czerwca 2010 roku. 
 
 
Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu. 
Ad. 3.1. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego. 

Wyjaśnił, że skarga Pana Marka Sroki z dnia 19 maja 2010 roku na Radę Powiatu w Kłobucku była 
rozpoznawana przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010 
roku. 
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z jej treścią uznali, iż rozpoznając wcześniejszą skargę Pan Marka 
Sroki na Starostę Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2009 roku błędnie zinterpretowali termin zabezpieczenia 
dokumentacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie, 
związanej z udzieleniem środków na staże dla osób bezrobotnych z wniosku Związku Młodzieży Wiejskiej w 
Kłobucku. 

Termin między interpelacjami (zgłoszeniami) Radnego Marka Sroki z dnia 11 marca 2008 roku, 14 kwietnia 
2008 roku, 18 i 19 sierpnia 2008 roku, a zabezpieczeniem dokumentacji przez Prokuraturę Rejonową w 
dniach 30 września 2008 roku i 2 października 2008 roku był zbyt odległy. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie skargi Pana 
Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego. 
 
Ad. 3.2. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie 
przekazania skargi Pana Marka Sroki do właściwego organu. 

Wyjaśnił, że Pan Marek Sroka złożył skargę z dnia 19 maja 2010r. na Radę Powiatu w Kłobucku i wezwał 
Radę Powiatu do uchylenia jej uchwały Nr 258/XXXIII/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie skargi Pana 
Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego.  
Skarga ta została skierowana przez Skarżącego do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Rady Powiatu w 
Kłobucku.  
Skargę rozpoznawała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010r. 
Zgodnie z art. 229 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególne nie określają 
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności (…) rady powiatu – wojewoda (…). 
Niniejszy projekt uchwały stanie się bezprzedmiotowy z chwilą, kiedy w powyższej sprawie Rada Powiatu 
podejmie uchwałę o treści wnoszonej przez Komisję Rewizyjną. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Marka Sroki do 
właściwego organu. 
 
Ad. 3.3. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie 
przekazania skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku do właściwego organu. 
Wyjaśnił, iż pomimo faktu, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi na dzień dzisiejszy własność Skarbu 
Państwa, to zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie może 
być i nie jest ujęta w ewidencji jako nieruchomość wchodząca w skład zasobu Skarbu Państwa. Nieruchomość 
ta na mocy w/w ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych, stała się z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. własnością Gminy 
Lipie. Tym samym Starosta Kłobucki nie posiada tytułu do gospodarowania tą nieruchomością, jako nie 
będącą w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa. Oznacza to, że nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa, podlegające komunalizacji na rzecz Gmin są wyłączone z zasobu nieruchomości, o których 
mowa w art. 21 i art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu w Kłobucku zdecydowała o przekazaniu skargi do rozpatrzenia wg 
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właściwości Radzie Gminy Lipie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych w Kłobucku do właściwego organu. 
 
Ad. 3.4. 
Wicestarosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
Wyjaśnił, że w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, jako 
jednostka organizacyjna Powiatu, zobowiązany jest dostosować Statut jednostki do przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) w terminie do 30 czerwca 
2010r. tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Proponowane zmiany Statutu dotyczą zatem przede wszystkim zakresu wynikającego z ustawy o finansach 
publicznych (kontrola zarządcza jednostki), zaktualizowano także podstawę prawną tejże ustawy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
 
Ad. 3.5. 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor PUP w Kłobucku przedstawiła Zarządowi projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
Wyjaśniła, że w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę                   
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy, jako jednostka 
organizacyjna Powiatu, zobowiązany jest dostosować Statut jednostki do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w terminie do 30 czerwca 2010r. tj. 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
W związku z powyższym wprowadzono do statutu zmianę odnoszącą się do zapewnienia funkcjonowania w 
jednostce kontroli zarządczej, o której mowa w cytowanej ustawie.                                       
Ponadto Urząd wprowadził zmiany wynikające ze zmian w przepisach prawnych, na podstawie, których 
Powiatowy Urząd Pracy realizuje swoje zadania, a w szczególności: ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. 
Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). 
Jednocześnie zaktualizowano podstawy prawne aktów prawnych, wskazanych w Statucie, jako 
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obowiązujących oraz wprowadzono zmianę dot. struktury organizacyjnej PUP zgodnie z uchwałą Zarządu 
Powiatu Nr 466/2009 z dnia 31.12.2009r. zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
 
Ad. 3.6. 
Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR w Kłobucku przedstawiła Zarządowi projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

Wyjaśniła, że w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłobucku jako jednostka organizacyjna Powiatu, zobowiązane jest dostosować Statut jednostki do przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w terminie 
do 30 czerwca 2010 r. tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Proponowane zmiany Statutu dotyczą zatem przede wszystkim zakresu wynikającego z ustawy o finansach 
publicznych ( kontrola zarządcza jednostki).  

W statucie dokonano także aktualizacji podstaw prawnych ustaw: o finansach publicznych, pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o rachunkowości. 

Ponadto zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z którego wynika, że zadania dotyczące rehabilitacji 
zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy dlatego należy dokonać wykreślenia w § 3 ust.4. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 
 
Ad. 3.7. 
Pan Mariusz Pyrkosz – z-ca Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku. 

Wyjaśnił, że w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241  z późn. zm.) Dom Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku, jako 
jednostka organizacyjna Powiatu, zobowiązany jest dostosować Statut jednostki do przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w terminie do 30 czerwca 
2010r. 
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Proponowane zmiany Statutu dotyczą zatem przede wszystkim zakresu wynikającego z ustawy o finansach 
publicznych (kontrola zarządcza jednostki), zaktualizowano także podstawę prawną tejże ustawy.  

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku. 
 
Ad. 3.8. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok. 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2009, na które składa 
się: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę bilansową w kwocie 19.580.058,23 zł 
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk 

netto w kwocie 1.794.348,56 zł 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 rok do 31 grudnia 2009 r. wykazujący 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.822.550,80 zł 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 4.907.172,08 zł 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok. 
Zobowiązano Dyrektora ZOZ w Kłobucku do przedstawienia Zarządowi informacji, w jakim dniu 
korzystał z przyznanej linii kredytowej, na jaki okres i w jakiej wysokości. 
 
Ad. 3.9. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Panki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontu chodnika położonego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pankach 

 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie 260.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w 
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ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy 
Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę 
chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie 

 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz do obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
 przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie 
 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy w Opatowie w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem 

na remont ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach 
 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Lipie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu budynku gminnego ośrodka zdrowia w Lipiu. 
Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 
funkcjonujących przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę 8.956 zł. 
Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z wpływów z usług (1.205 zł), odsetek 
(71 zł), darowizn pieniężnych (7.680 zł) z przeznaczeniem na bieżące wydatki. 
Ulega również zwiększeniu plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym, polegający na: 

• zwiększeniu planu przychodów w § 2960 – Przelewy redystrybucyjne o kwotę 50.000 zł 

• zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł. 
Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych z 
przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym 
wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy Opatów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
 
 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 4.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji na finansowanie programu 
„Modelowanie świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzepicach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 532/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w 
zakresie wydatków bieżących i majątkowych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 533/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.3. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 
zgody na obciążenie prawem służebności gruntowej nieruchomości w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33. 
Wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek Pani Teresy Głąb reprezentowanej przez 
Kancelarię Adwokacką “LEX SERVICE” adwokata Krzysztofa Brzózkę z dnia 7 maja 2010r. w sprawie o 
rozważenie możliwości ustanowienia drogi koniecznej poprzez działkę nr 934/3 stanowiącej własność Powiatu 
Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku. 

Zarządca nieruchomości Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 pismem Nr OK 071-3/10 z dnia 28.05.2010r w 
powyższej sprawie wyraziła negatywną opinię .  

Pani Elżbieta Sławuta zaznaczyła, że szkoła nie posiada własnej bazy sportowej wymaganej przepisami 
oświatowymi do realizacji podstawowych zadań statutowych szkoły. Na placu szkolnym, gdzie proponuje 
wnioskodawca przebieg drogi koniecznej szkoła planuje w ciągu dwóch lat utworzyć boisko do gry w piłkę 
nożną i siatkówkę. Powierzchnia placu, którą dysponuje na ten cel ma wymiary 36 m długości i 25 m 
szerokości, która spełnia warunki do urządzenia na tym terenie boiska.  

Oznacza to, że wielkość placu, a zwłaszcza jego szerokość nie daje żadnych możliwości pogodzenia ze sobą 
realizacji dwóch przedsięwzięć. Wytyczenie drogi koniecznej zmniejszyłaby szerokość placu szkolnego o 
wnioskowane 3 metry a wraz z minimalnym pasem bezpieczeństwa 4 metry.  

Wydzielona droga, po pierwsze uniemożliwi przeprowadzenie zadań inwestycyjnych szkoły, a po drugie 
warunki pracy szkoły i bezpieczeństwa uczniów nie będą należycie spełnione pomimo uwarunkowań prawnych 
tego zagadnienia.  

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 534/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności 
gruntowej nieruchomości w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33. Wykonanie uchwały powierzono dwóm 
członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4.4. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi ponownie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Kamyku przy ul. Reymonta. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w 
Kamyku przy ul. Reymonta. 
Zobowiązano Naczelnika do zorganizowania spotkania z Panem Szaflikiem dotyczącego negocjacji. 
 
Ad. 4.5. 
Został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą. 
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego o powierzchni 23 m2, 
zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 dla Urzędu Skarbowego w Kłobucku na okres od 
08.07.2010 r. do dnia 07.07.2013 r. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 535/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą. Wykonanie uchwały 
powierzono Kierownikowi Oddziału Administracyjno-Gospodarczego. 
 
Ad. 4.6. 
Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
Przyznaje się stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki Pani Karolinie Lizurej w kwocie 200 zł na okres 7 
miesięcy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 536/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
Ad. 4.7. 
Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
Nie przyznano stypendium artystycznego w dziedzinie plastyki Pani Iwonie Biernackiej. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  

 
Ad. 4.8. 
Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
Nie przyznano stypendium artystycznego w dziedzinie fotografii Panu Patrykowi Dziubek. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  

 
Ad. 4.9. 
Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
Przyznaje się stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki Panu Marcinowi Cibor w kwocie 200 zł na okres 4 
miesięcy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 537/2010 z 
dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
Ad. 5. 
Pani Bożena Heluszka – Dyrektor ZS w Waleńczowie przedstawiła Zarządowi uzupełnioną informację 
dotyczącą pracy pedagoga szkolnego. 
Ustalenie: 
W związku z przedstawioną prezentacją pracy pedagoga i zapotrzebowaniem na jego obecność w 
Zespole, Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Dyrektor o zatwierdzenie w arkuszu 
organizacyjnym na ½ etatu pedagoga szkolnego. 
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Ad. 6. 
Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Zarządu OSP Biała o dofinansowanie 
zakupu urządzenia hydraulicznego firmy HOLMATRO. 
Ustalenie: 
Zarząd negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  
 
Ad. 7. 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor PUP w Kłobucku przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą 
zwiększenia etatów celem utworzenia komórki zajmującej się kontrolami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, co 
pozwoliłoby zwiększyć nadzór w miejscach realizacji poszczególnych form pomocy skierowanych do osób 
bezrobotnych poszukujących pracy, jak i pracodawców. 
Ustalenie: 
Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie liczby etatów. 
Ponadto zobowiązano Panią Dyrektor do zweryfikowania możliwości przeniesienia środków z projektu 
mniej atrakcyjnego na projekt, który jest bardziej popularniejszą formą aktywizacji zawodowej. 
 
Ad. 8. 
Pani Skarbnik omówiła sprawę podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
Dodała, iż w związku z możliwością rozdysponowania przez Zarząd tylko kwoty 100.000 złotych na podwyżki 
dla pracowników, proponuje przeznaczyć 10.000 złotych dla PCPR oraz pozostałą część w wysokości 90.000 
złotych dla PUP. 
Ustalenie: 
Zarząd przychylił się pozytywnie do sugestii Pani Skarbnik. 
 
Ad. 9. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi wniosek Komisji Porządku Publicznego o wydesygnowanie środków na 
zakup pomp szlamowych do usuwania skutków powodzi. 
Ustalenie: 
Zarząd rozpatrzył negatywnie powyższy wniosek. 
 
Podczas omawiania powyższego wniosku Pan Jerzy Bardziński – członek Zarządu poruszył temat 
zakupu przez Zarząd Powiatu pilarek spalinowych STIHL MS 250 na potrzeby jednostek ochotniczych 
straży pożarnych powiatu kłobuckiego. 
Zwrócił uwagę, na niewiedzę społeczeństwa, kto dokonał zakupu pilarek ponieważ można było 
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wnioskować, że to OSP dokonała zakupu, a nie Zarząd Powiatu. 
Dodał, że nie posiadał wiedzy, że pilarki będą przekazywane po jednej sztuce dla danej jednostki. 
Zdaniem Pana Bardzińskiego powinno się zaprosić obdarowywane jednostki w jedno miejsce i 
wówczas przekazać zakupiony sprzęt. 
 
Ad. 10. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku za okres od 1 stycznia 2005 roku 
do 31 grudnia 2009 roku. 
 
Ad. 11. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 
grudnia 2009 roku. 
 
Ad. 12. 
Z powodów formalnych Zarząd nie przyjął treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
problemowej gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku za okres od 1 stycznia 2005 roku 
do 31 grudnia 2009 roku. 
 
Ad. 13. 
Zarządu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Renaty Pasieki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek 
Szkolenia Kierowców ROBEX” we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sportowej 33 w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.  
 
Ad. 14. 
Zarządu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Agnieszki Kozak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „PPUH A-K” 
w Czarnej Wsi przy ul. Słonecznej 83 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu 
drogowego rzeczy. 
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Ad. 15. 
Zarządu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Andrzeja Owczarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
„Sprzedaż Artykułów Wielobranżowych – Materiały Budowlane” w Czarnej Wsi przy ul. Szkolnej 7 w zakresie 
prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 
 
 
Ad. 16. Spraw różnych nie było. 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego - 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą 
zgłosić do niniejszego protokołu wniosek o jego sprostowanie 
lub uzupełnienie. 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/-Stanisław Garncarek/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Jerzy Bardziński/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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